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Metodologia 5S 

 
 

A metodologia possibilita desenvolver um planejamento sistemático, 
permitindo, de imediato, maior produtividade, segurança, clima 
organizacional e motivação dos funcionários, com consequente melhoria 
da competitividade organizacional. 

 

Os propósitos da metodologia 5S são de melhorar a eficiência através da 
destinação adequada de materiais (separar o que é necessário do 
desnecessário), organização, limpeza e identificação de materiais e 
espaços e a manutenção e melhoria do próprio 5S. 

 

 

 

   



 
Metodologia 5S 

 

Os principais benefícios da metodologia 5S são: 

 

1. Maior produtividade pela redução da perda de tempo procurando 
por objetos. Só ficam no ambiente os objetos necessários e ao 
alcance da mão. 

2. Redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais. A 
acumulação excessiva de materiais estimula a desorganização. 

3. Melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

4. Redução de acidentes do trabalho. 

5. Maior satisfação das pessoas com o trabalho. 

 

 



 
Metodologia 5S 

 

Relação com outros conceitos 

 

Em geral, o 5S é usado com outros conceitos tais como *SMED, **TPM, e 
o ***Just in time. A disciplina dos 5S requer o descarte (que faz parte do 
Seiri-Utilização) daquilo que não é mais utilizado, com o propósito de 
obter a otimização das ferramentas e partes necessárias para a utilização. 
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*SMED - Single Minute Exchange of Die  ou em tradução aproximada 
"Troca Rápida de Ferramentas" é uma ferramenta empregada na indústria 
para reduzir o tempo do processo de setup (preparação de máquinas, 
equipamentos e linhas de produção). Isto é conseguido através da 
otimização do processo de reconfiguração das ferramentas e dispositivos 
de fixação de materiais. 

 

 

 

 

     



 
Metodologia 5S 

 

**TPM - Total Productive Maintenance (em português, Manutenção 
Produtiva Total) é um sistema desenvolvido no Japão a fim de eliminar 
perdas, reduzir paradas, garantir a qualidade e diminuir custos nas 
empresas com processos contínuos. A sigla TPM foi registrada pelo JIPM 
("Instituto Japonês de Manutenção de Planta"). A letra "T", de "Total", 
significa o envolvimento de todos os empregados. 

 

Busca eliminar as grandes perdas ocasionadas no processo produtivo. 
Para tanto, é necessário utilizar ferramentas de análise, que são 
ferramentas que auxiliam a eliminar os problemas de raiz. 

 

 

 



 
Metodologia 5S 

 

• Perdas nas Máquinas: Defeitos e mau funcionamento 

• Perdas de Mão de Obra: Absenteísmo e acidentes 

• Perdas em Métodos: Na administração da empresa, são perdas por 
movimentos, organização da linha, transporte, ajustes e medidas. 

• Perdas de Matéria Prima: Perdas de materiais, rejeitos, ferramentas e 
moldes. 

• Perdas de Energia: eletricidade e gás 

• Perdas Ambientais: Emissões e efluentes 
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***Just In Time é um sistema de administração da produçãoque determina 
que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata. 
Pode ser aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os 
custos decorrentes. 

 

A redução do número de fornecedores para o mínimo possível é um dos 
fatores que mais contribui para alcançar os potenciais benefícios da política 
just in time. Esta redução, gera, porém, vulnerabilidade em eventuais 
problemas de fornecimento, já que fornecedores alternativos foram 
excluídos. A melhor maneira de prevenir esta situação é selecionar 
cuidadosamente os fornecedores e arranjar uma forma de proporcionar 
credibilidade dos mesmos de modo a assegurar a qualidade e confiabilidade 
do fornecimento. 
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O sistema de produção adapta-se mais facilmente às montadoras de 
produtos onde a demanda de peças é relativamente previsível e 
constante, sem grandes oscilações. 

 

Uma das ferramentas que contribui para um melhor funcionamento do 
sistema Just in Time é o Kanban. 

 

Kanban – são cartões de sinalização que controlam os fluxos de 
produção ou transportes em uma indústria. Os cartões podem ser 
trocados por outro sistema de sinalização, como luzes, caixas 
vazias e até locais vazios demarcados.  
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5S e a Segurança 

 

Existem algumas empresas, que incluem mais um "S", de Segurança, e 
passam a chamá-lo de "6S". Porém quando verificamos com mais 
atenção cada uma dos sensos, podemos observar que o 5S em sí já inclui 
a segurança das pessoas, máquinas e instalações na medida em que 
praticamos. 

 

 

 

 


